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1994 साली न ल्सन मंड ला दजिणआजिक ि राष्ट्र पती झाल . त आपल्या
द शाच्या व त थील िनत च्यास्वातंत्र्यासाठी जकत्य क वरे्ष लढल . त्यांि 
वडील थेंबू या आजदवासी िमातीि . त्यांि पूववि थेंबू या आजदवासी
िमातीि न त होत . मंड लांच्या िन्माआधीि गोऱ्या लोकांनी आजिक तील
मूळ िमातीचं्या िमीनी बळकावून व त थील न त्यांना हुसकावूनस्वतेःि

राज्यकरायला लागल .     



गोऱ्यानीस्वतेःिवळसवव सुपीक िमीनी ठ वून घ तल्या.  त्यामुळ 
इतरआजिकनलोकांना गररबीत जदवसकाढाव लागल . गोर ि
त थील सवव कायद करत होत . त्यामुळ दोन व ळच्या अन्नासाठी
काळ्याआजिकनांना त्यांच्यापुढ हात पसराव लागत होत . 
मंड ला यांना या गोऱ्यांि अन्यायपूणव राज्य संपवून एकन्यायी

राज्य बनवण्यासाठी 30 वरे्ष लागली.    



लहानपणी न ल्सन मंड ला यांना एकिखोली असल ल्या गोलाकार

झोपडीमध्य झोपाव लागत होत . त्याि आई – वडील व तीन बजहणी
त्यािखोलीत झोपत होत . प्रत्य कालास्वतेःि अंथरूण होत . 
त्याच्याआईकड वारश्यान जमळाल ल्या तीन झोपड्या होत्याेः एक

झोपण्यासाठी, दुसर स्वयपाकासाठी व जतसर धान्य
साठवण्यासाठी. इतर बायकाप्रमाण जहच्याकड ही गुरं
बांधण्यासाठीस्वतंत्र िागा होती व त्याभोवती भािीपाल्याि पीक

घ तल िात होत . 



या िमातीि मुख्यआहार म्हणि एक प्रकारिा मका.  
न ल्सनिीआई मक्याि पीठ दळून भाकरी करायिी. पीठ
दळण्यासाठीत्याच्या बजहणी मदतकरत होत . न ल्सन गाई-
गुरांना िारण्यासाठी िंगलात घ वून िात होता.   





कधीतरी न ल्सनआपल्या सवंगड्याबरोबर जशकारीला िात

होता. पक्ष्ांिी जशकार जमळाल्यासत्याि पंख जशिवून त सवव
खात होत . न ल्सनि एका प्रकारि समाधानीआयुष्यहोत . तो
दहा वर्षावच्या असताना त्याि वडील अकस्मातररत्या वारल .    



त्यानंतर तोआपल्या िोजंगंताबा नावाच्या िुलतभावाकड रहायला

ग ला. तो एका िमातीिा न ता होता. त्यानी याच्या द खभालीिी व
त्याला शाळ त जशकवण्यािी िबाबदारी घ तली.    
परंतु त्यानी ि जशकल त त्याला शाळ पासून जमळाल ल नव्हत . त्या
काळी त्याच्या वयाि तरुण वररष्ांि बोलण मनेःपूववक ऐकत

होत . थेंबू िमातीि जकत्य क िणिोजंगंताबाला भ टण्यासाठी य त
असत.    



भ टीला य णाऱ्यामध्य ज्व जलभांजगल िोई नावािा एक न ता होता. तो
िोजंगंताबाला थेंबू िमातीच्या न त्यांच्या शौयावि व गोऱ्यांच्या बरोबर

क ल ल्या लढाईच्या गोष्ट्ी सांगतअस . न ल्सन या गोष्ट्ी कान
टवकारून ऐकत होता. थेंबू िमातीच्या लोकांकड सुपीक िजमनी
का नाहीत याि रहस्यत्याला हळूहळू कळू लागल . इतकी गररबी
यापूवी कधीि नव्हती, ह ही त्याच्या लिात य ऊ लागल . या सवाांि 
िीवन सुधारण्यासाठी भरपूर कष्ट्घ्याव लागतील यािी त्याला

कल्पनाआली.     



1941मध्य न ल्सन िोहान्सबगवला पोिला. दजिणआजिक तील त 
सवावत मोठ शहर होत .  त थील सोन्याच्या खाणीत त्याला पोलीसािी
नोकरी जमळाली. यापूवीआपली िमात सोडून बाह र कधीि
राजहल ला अनुभवत्याला नव्हता. गोऱ्या लोकांच्या कायद्याप्रमाण 
व गव गळ्यािाती िमातीसाठीच्या राखीव िाग ति िमातीतल्या

लोकांना रहाव लागतअस .  गोर लोक वणवभ दाला प्रोत्साहन द त
होत .  गोऱ्यांच्यासाठी मोठमोठी घरं होती. वत्यांच्यासाठीि
असल ल्या जठकाणी त रहात होत . परंतु त्यांच्या घरी काम करणार 
सवव नोकर िाकर काळ ि होत .   



काळ्या लोकांना शहरात काम करण्यासाठी पजमवट घ्याव लागत

अस . त्या लोकांि राहण्याि जठकाणही व गळ होत . त्या िमीनीत
काहीही उगवत नव्हत . वाळवंटासारखी कोरडी िमीन त्यांच्या
वाट लाआली होती. त्यांच्या राहत्या जठकाणी पाणी, वीि जकंवा
ट जलफोन इत्यादी मूलभूत सुजवधा नव्हत्या. काळ्या लोकांना

मताजधकार नव्हता. गोऱ्यांनीआपल्या जहतासाठी व सुरि साठी
अशा प्रकारच्या अन्यायपूणव कायद क ल होत .  त्यामुळ प्रत्य क 6-7 
काळ्यांच्या माग एक गोरा माणूस होता.  



शहराच्या बाह र कामावर िाणाऱ्यांि फार हाल होत होत . काम
करण्यासाठी पजमवट घ्याव लागत अस . पजमवट असल ल्यांना पहाट 
उठून शहर सोडाव लागत होत . कामावरून परत य ताना कामगार
गाडी व बस पकडून रात्री उशीरा राहत्या जठकाणी पोित होत . परत
दुसऱ्या जदवशी भल्या पहाट उठाव लागत होत . हातात पडणारी
मिदूरी फारिकमी अस . त्यातून दोन व ळच्या ि वणािा खिवही
भागत नस .     



केवळ

गोऱ्ांसाठी

राखीव

काही जदवसानंतर न ल्सन मंड ला जवटवाटसवरँड जवद्यापीठात पुढील

जशिणासाठी ग ल . या जठकाणी कुठलाही भ दभाव नव्हता व सवव िाती
िमाती, वंश व रंगाि जवद्याथी जमळून जमसळून जशकतआह त, ह त्यांच्या
लिातआल .  त थील जवद्याथी दजिणआजिक ि सरकार कशा प्रकारि 
असाव याबद्दल ििाव करत असत. िास्तीत िास्त गोर मात्र गोर ि सरकार

िालवण्यास योग्य अस जनष्कर्षव काढत असत. परंतु इतर मात्र त्यांच्या या
मताशी कधीि सहमत होत नसत. सवव रंगाच्या िाती िमातीनंा समान
अजधकार असाव त अस त्यांना वाटत होत .  .  



दजिणआजिक च्या िनत वरीलअन्याय दूर करण्यासाठी

संपूणव आयुष्य द ईन अशी प्रजतज्ञा न ल्सन मंड ला यानी क ली.  
1944 साली वयाच्या 26व्या वर्षी त आजिकन नॅशनल
काँग्र स या संघटन ि सदस्यझाल . त्यािकाळी त्यानी
इव्ह जलन या पजहल्या पत्नीशी लग्नक ल . 



1947साली त्यांिी युथ लीगि सजिवम्हणून जनवड झाली. 
1951मध्य ANCच्या आंदोलनाि त्यानी न तृत्व क ल . गोऱ्यांच्या
अन्यायाि बळी ठरल ल्याआजिका व भारतीय वंशाच्या

िनत नी या आंदोलनात उत्स्फूतवपण भाग घ त काम करण्यास

नकार जदला.
1951मध्य मंड ला युथलीगि अध्यिझाल .    

अन्यायकारककायद्याच्या जवरोधातआवाि उठवल्याबद्दल व

जवरोध क ल्याबद्दल मंड लासजहत 20 कायवकत्याांना पोलीसांनी
पकडून त्यांच्यावरखटला भरला. परंतु यात कुठल्यही
प्रकारिी जहंसा झाली नव्हतीम्हणूनकोटावन त्यांना जनदोर्ष

सोडून जदल .    



यानंतर सामान्य माणसंसुद्धा गोऱ्यांच्या पिपाती कायद्यांिा जवरोधात आवाि

उठवू लागल . काही घटन त गोर व काळ लोक िखमी होत होत . त्यामुळ मंड ला
यांि तोडं कायम बंद करण्यासाठी सरकार त्यांच्या संघटन वर बंदी घातली व

त्यांच्यावर अन क बंधनं लादली. त्यामुळ मंड ला व ANC हरल्या अस िनत ला वाटू
लागल . 
परंतु मंड ला यांनी आपल संघर्षव तस ि िालू ठ वल . समान हक्कासाठी आंदोलन

करताना त्यांना दुसऱ्यांदा ि लमध्य पाठवण्यातआल .  1956मध्य त्यांच्यासकट
156 आंदोलकावर रािद्रोहाि आरोप ठ वण्यातआला रािद्रोह म्हणि सरकार
उलथवण्याि व सरकारच्या जवरोधात कायव करण्याि प्रयत्न. मंड ला व इतर 29 
िणांना या खटल्यात मृत्यदंडािी जशिा द ण्यातआली. परंतु वरच्या कोटावन त्यांना
आरोपमुक्तक ल . व सरकारला या सवव 156 िणांना सोडून द्याव लागल .  



न ल्सन मंड ला व पत्नी इव्ह जलनबरोबरील वैवाजहक िीवन ठीक िालत

नव्हत . 1958साली त्यांनी जवन्नी मजदजकि लाशी पुनजवववाह क ला. जवन्नी
आजिक च्या स्वातंत्र्य संग्रामात जहरीरीन भाग घ त होती. मंड ला यांच्या
खांद्याला खांदा द त जतन संघर्षव क ल .    



1960साली एक भयंकर घटना घडली. शापवव्हव्हल्ल या
शहरातील िनता अन्यायकारककायद्याच्या जवरोधात

शांततापूणव आंदोलनकरतअसताना पोलीसांनी त्यांच्यावर

गोळीबार क ला. त्यात 69 िण म ल . 180 प िा िास्त बायका-
मुलं गंभीरररत्या िखमी झाल .     



यानंतर मात्र दजिणआजिक च्या शासनान ANC संघटन वर संपूणव बंदी
घातली. ANCि सदस्य होण सुद्धा कायद्याच्या जवरोधातआह अशी आज्ञा

काढली. न ल्सन मंड ला यांिी तुरंुगात रवाना करण्यातआली. न ल्सन
मंड ला यांनी शापवव्हव्हल्ल च्या आंदोलनाला िाहीर पाजठंबा जदला म्हणून

त्यांना ि लमध्य असतानाि जशिा सुनावली. मंड ला यांिी ि लमधून
सुटका झाल्यानंतर त्यांनी एका नव्या पिािी स्थापना क ली. ही संघटना
सरकारच्या अन्याकारक नीतीच्या जवरोधात कठोरपण संघर्षव करणारी

होती. वणवभ द नीतीच्या जवरोधात संघर्षव करत अन क सरकारी इमारती
उध्वस्तक ल्या. या आंद लनात िीजवत हानी होणार नादी यािी काळिी
घ तली. परंतु ह आंदोलन शांततापूणव नव्हत . 



ಮಂಡೆಲಾಪೋಲಿಸರ

मंड ला पोलीसांिा सस जमरा िुकवत होत . व र्ष बदलून टॅक्सी

डर ायव्हरम्हणूनकाम करूलागल . मात्र 1962मध्य त्यांना
पकडण्यातआल . याव ळी त्यांना जप्रटोररयाच्या ि लमध्य ठ वण्यात
आल . त्यांच्यावरखटला भरूनत्यांना पाि वर्षाविी सिम
कारावासािी जशिा सुनावण्यातआली. त ि लमध्य असतानाि
कोटावत न वून अिून एका खटल्यातत्यांनाआिन्मकारावासािी

जशिा सुनावण्यातआली.   



13 िून 1964 रोिी मंड ला यांना रॉब नआयलँडच्या ि लमध्य 
ठ वण्यातआल . एका स्वतंत्रखोलीत पोलीसानी त्याला ठ वल . 
रािकीय कैद्याप्रमाण जदवसा व रात्री बंद खोलीतत्यांना एकट ि

राहाव लागल . काही जदवसांनी त्यांना बाह र जहंडण्या-जफरण्यािी
परवानगी द ण्यातआली. बाह र असताना त्यांना पोस्टाच्या िाड
जपशव्या जशवण्याि काम द ण्यातआल . श िारच्या कैद्याशी
बोलल्यासत्या जदवसाि ि वण जमळत नस .     



न ल्सन मंड ला ि लमध्य असताना दजिणआजिक तील िनता संप, 
धरण यातून जवरोध व्यक्तकरत होती. या आंदोलनात जकत्य कांि 
बळी ग ल . अन कांना तुरंुगवासािी जशिा झाली.  संपूणव िगाि लि
मंड लांच्या आंदोलनाकड होत . मंड लांना ि लमध्य पकडून
ठ वल्याबद्दल संपूणव िग संताप व्यक्तकरत होत . त्यांनासुद्धा दजिण
आजिक तील वणवभ द संपायला हव अस वाटत होत .  अन क राष्ट्र ं
मंड लाना तुरंुगातून सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत होत्या. अन क
जवकजसत राष्ट्र ं दजिणआजिक च्या सरकारला नीती बदलण्यासाठी

आग्रह धरत होत . 

नेल्सन

मंडेलांना

मुक्त

करा.  



दजिणआजिक लाऑजलंजपक सामन्यात भाग घ ण्यास मनाई

करण्यातआली. 1986मध्य अम ररक न एक जवश र्ष कायदा पास
करूनअम ररक च्या भूभागावर दजिणआजिक च्या जवमानांना

व िहािाना प्रव श नाकारला. त्यािप्रमाण त्याच्यांशी असल ल 
व्यापार संबंध तोडण्यातआल .  
मंड लांच्या 70व्या वाढजदवशी एक भव्य संगीत समारोहाि 

आयोिनकरण्यातआल . िगभरच्या टीव्हीवर दाखवण्यात
आल . आता मात्र दजिणआजिक च्या सरकारला माघार
घ तल्याजशवाय गतं्यतर उरला नाही. िगाच्या मताला मान्यता
द ण भाग पडल .  



1989मध्य एफ.ई.डबू्ल जडक्लाकव राष्ट्र ाध्यिम्हणून जनवडून

आल . दजिणआजिका एक िांगला द श होण्यासाठी त प्रयत्न
करूलागल . एक जदवशी न ल्सन मंड लांना ि लमधून मुक्त
करण्यािी घोर्षणा त्यांनी क ली.    
11 फ बु्रवरी 1990 रोिी न ल्सन मंड ला ि लमधून बाह रआल . 
त व्हा त्यांि वय 71 वरे्ष होती. तोपयांत त्यांना 10000 जदवस
तुरंुगवासभोगला होता.  



तुरंुगातून बाह रआल्यानंतरत्यांनीआपली पत्नी जवन्नीिी भ ट

घ तली.  मंड लांच्या त्यापुढील िीवनात जवन्नी सततत्यांच्या बरोबर
होती. सवव िगाला मंड लाच्या सुटक मुळ आनंद झाला.  मंड ला
यांिी सुटका म्हणि दजिणआजिक ि अन्यायपूणव वणवभ द नीती

सोडण्याि जिन्ह. मंड लांच्या सुटक च्या जदवशी संपूणव दजिण
आजिका रस्त्यावर य ऊन नाित होती. 



एफ.ई.डबू्ल जडक्लाकव न ल्सन मंड ला व ANC बरोबर काम
करूलागल . दोघानी जमळून नव्या सरकारच्या स्थापन साठी
राष्ट्र ाध्यिाच्या जनवडणुकीिीव्यवस्था क ली. 1994मध्य मंड ला
जनवडणुकीसाठी उभ राजहल . मतं द ण्यासाठी लाखो लोक
भर उन्हात उभ होत . मंड ला जनवडणूक जिंकून राष्ट्र ाध्यि
झाल . आजण एफ.ई.डबू्ल जडक्लाकव उपराष्ट्र पती म्हणून

पदभार संभाळला. 



इलेक्शन

बूथ





राष्ट्र ाध्यि मंड ला यांनी िगप्रवासात असताना अम ररक ि अध्यि

व्हकं्लटन यांिी भ ट घ तली. आपल्या रािवटीत त्यांनी गोरा काळा
अस वंशभ द न करता सवाांना समान संधी जदली. शांतीिा
पुरस्कार क ला. दजिणआजिक िी िनता सुखी व्हाव यासाठी त 
प्रयत्न करूलागल .  सवाांना मताजधकार जदल . द शभरातील
कुठ ही िमीन जवकत घ ण्याि व जवकण्याि हक्कसवाांना

जमळाल . मालमत्त ि हक्क जमळाल . सरकारी नोकरीतील वंशभ द
काढून टाकण्यातआल . खऱ्या अथावन मंड ला व दजिणआजिका
मुक्त झाली.   
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